In hoeverre is de gridstructuur leidend?
Het grid, dat de basisstructuur voor de Floriade vormt, is bedoeld om het speciale naar boven te
brengen. Het grid past zich aan waardevolle elementen, zoals bijzondere bomen en de beverburcht,
aan. Het groen gaat op deze plekken boven het grid.
Wanneer kan er worden gereageerd op het ontwerp bestemmingsplan?
Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd van 5 januari tot en met 15 februari 2017.
Iedereen kan dan zienswijzen indienen. Op 18 januari 2017 wordt van 19.00 tot 21.00 een inloopavond
gehouden over het ontwerp bestemmingsplan.
Op welke plekken kan gebouwd worden voor de Floriade en voor de stadswijk?
In het ontwerp bestemmingsplan kan binnen het carré van de Floriade (bestemming Floriade
Evenement – bouwen en bestemming Floriade Stadswijk – bouwen) worden gebouwd voor de
wereldtuinbouwtentoonstelling en de stadswijk. Buiten het carré (groene randen van Weerwatereiland
en Utopia) is bebouwing niet toegestaan. Het is mogelijk te bouwen voor de stadswijk Floriade als dit
geen negatieve invloed heeft op het evenement Floriade.
Hoe hoog kan er gebouwd worden voor de Floriade en de stadswijk?
De maximum bouwhoogte voor bouwwerken is 16 meter. Voor maximaal 5% van het bestemmingsvlak
kan boven de 16 meter tot een maximum van 60 meter worden gebouwd. Voorwaarde is dat het niet
leidt tot een verstoring van het straat- en bebouwingsbeeld of dat het onevenredige hinder voor de
woon- en leefomgeving oplevert. Of er ook bouwwerken worden gerealiseerd met een hoogte van
meer dan 16 meter, hangt af van de vraag of er initiatiefnemers zijn die bouwwerken met deze hoogte
willen ontwikkelen.
Onder welk bestemmingsplan valt de Floriadebrug?
Voor het Lumièrepark geldt het bestemmingsplan ‘Film-, Park-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark’
dat in 2011 door de raad is vastgesteld. Ten behoeve van het realiseren van de Floriadebrug wordt nu
een deel van het Lumièrepark meegenomen in het bestemmingsplan voor de Floriade.
Hoe wordt het parkeren tijdens het evenement geregeld?
De gemeente maakt in afstemming met de Floriade BV een vervoersplan. Hierin worden afspraken
vastgelegd over de verkeersstromen, parkeren en het (openbaar) vervoer van en naar het
Floriadeterrein. Er wordt in 2018 een start mee gemaakt.
Wat is de planning van de werkzaamheden
De planning op hoofdlijnen is weergegeven in de presentaties van 29 november, die op de website te
bekijken zijn. Een meer gedetailleerde planning is in het voorjaar van 2017 beschikbaar.
Wat gebeurt er met het gerooide hout?
Het hout dat verwijderd wordt, wordt zo veel mogelijk hergebruikt binnen de Floriade. De stammen
blijven op het Floriade terrein liggen. Heeft u ideeën voor het hergebruiken van het hout, dan horen we
dat graag via floriade@almere.nl .
Welk model hanteert de gemeente nu?
Dit is het cascomodel uit het Masterplan Floriade. Het ambitiemodel is alleen mogelijk als er meer
budget beschikbaar wordt gesteld. Dit wordt in 2018 bekeken.

